
K I E S  V O O R  H E T

Hanze-arrangement
15.30 - 17.00 uur

17.15 uur

20.00 uur

21.30 uur

Stadswandeling door Hanzestad Harderwijk onder
leiding van een gids van het Gilde van Harderwijker
Stadsgidsen.

Driegangendiner (keuze uit vlees, vis of vega) in
Hotel Restaurant Baars (naast de Grote Kerk).

Concert In het spoor van De Hanze door Kleinkoor
Caprice in de Grote Kerk van Harderwijk.

Meet & greet met de koorleden bij Hotel Baars.

H A N Z E - A R R A N G E M E N T

62,50 pp
inclusief: stadswandeling onder leiding van
een gids, driegangendiner (excl. drankjes),
gereserveerde plaats bij het concert,
programmaboekje, meet & greet na afloop

tickets via kleinkoorcaprice.nl/hanze

foto: Marco Kok, Studio KokKo

http://kleinkoorcaprice.nl/hanze


De Hanze was een handelsverbond uit de
late Middeleeuwen (ca. 1350 tot 1550).
‘Hanze’ betekent groep, gezelschap,
gemeenschap of (bewapende) schare. Dit
begrip werd aanvankelijk gebruikt door
samenwerkende handelslieden die elkaar
beschermden tegen rovers – en werd
later toegepast op allerlei steden, met
name in Noord-Europa, die gingen
samenwerken op economisch gebied. 

Samenwerkende koopmannen en steden
gaven elkaar handelsprivileges, zoals
vrijstelling van tol, en stimuleerden op die
manier de onderlinge handel en winst.

Kleinkoor Caprice brengt op 22 april 2023 een 
a capella programma met prachtige koorwerken 
van componisten die in verschillende stijlperioden
woonden of werkten in Hanzesteden. Zo zijn de
Barok, de Klassieken, de Romantiek en de 20ste
eeuw vertegenwoordigd. En met een nieuwe
compositie van Jan Mannee, koorlid en
huiscomponist, is ook de huidige tijd present!

In het spoor van De Hanze
K L E I N K O O R  C A P R I C E

Bekende Nederlandse Hanzesteden
waren Zwolle, Deventer, Kampen, Elburg,
Hattem en natuurlijk Harderwijk. In de
loop van de zestiende eeuw viel De
Hanze uit elkaar, maar die onder-
nemende spirit? Die is er nog steeds.

Dit jaar wordt het Hanzejaar gevierd. De
negen Hanzesteden staan stil bij hun
verleden en willen Nederland laten zien
dat het Hanze-gedachtegoed nog altijd
levend is. De Hanze prikkelt de zintuigen
en de verbeelding, zelfs nu nog. En méér
nog: de Hanze zit ook in onszelf, nog
steeds.



Het belangrijkste monument van Harderwijk is de
Grote Kerk. Het is een kruisbasiliek in gotische stijl die
gedeeltelijk uit de 14e en de 15e eeuw dateert. In
1561 en 1562 beschilderden Ewolt van Delft en zijn
dochter Agatha van Deventer de gewelven van deze
monumentale kerk. Na de Reformatie verdwenen
deze unieke voorstellingen onder meerdere lagen
witkalk. Tijdens een restauratie van de kerk werden
de schilderingen herontdekt. Onlangs zijn ze
gerestaureerd en nu zijn ze weer in volle glorie te
bezichtigen.

Best Western Hotel Baars is gelegen in het historisch
stadscentrum van Harderwijk. Sinds 1875 is Hotel
Baars een familiehotel, waar de familie Baars de
traditie van gastvrijheid in ere houdt. 

Best Western Hotel Baars bezit zijn eigen restaurant
en terras waar u kunt genieten van een hapje,
drankje, uitgebreide lunch of een à la carte diner. Als
onderdeel van het Hanze-arrangement kun je heerlijk
culinair genieten van een driegangendiner.

B E S T  W E S T E R N  H O T E L  B A A R S

G R O T E  K E R K ,  H A R D E R W I J K

Struinend door de eeuwenoude straten van
historisch Harderwijk snuif je de Hanze op. De oude
haven, de Vismarkt, de statige panden. Het geluid
van golvend water, de geur van verse vis, koren en
graan. Op elke hoek van het oude centrum vind je de
verhalen. Met de gidsen van Het Gilde van
Harderwijker Stadsgidsen kom je op plekken waar je
anders niet kan komen en wordt de geschiedenis van
deze oude Hanzestad weer tot leven gebracht!   

G I L D E  V A N  H A R D E R W I J K E R
S T A D S G I D S E N

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/14e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/15e_eeuw

